
U s n e s e n í  z 18. veřejného jednání zastupitelstva města,  konaného dne 21.11.2005 v 18,00 hod. v Hotelu 
Zámek 

  

  

I.                   Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. pracovní představenstvo zastupitelstva města č. 18 
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva města č. 18 
3. přísedící Okresního soudu v Olomouci a to paní Mgr. Věru Košovou a Ing. Miroslava Hořínka 
4. prodej pozemků p.č. 226/1-orná půda o výměře 443 m2 a p.č. 226/2-orná půda o výměře 262 m2 v k.ú. 

Velká Bystřice panu Františku Koblihovi za cenu 130 Kč/m2. 
5.  prodej části pozemku p.č. 2244/1 o výměře 22 m2                 v k.ú. Velká Bystřice panu Petru Pazderovi za 
cenu 600 Kč/m2. . 
6. prodej části pozemku p.č. 2169/44 o výměře 82 m2orná půda v k.ú.Velká Bystřice panu Štěpánu Boháčovi 

za cenu 130 Kč/m2. 
7. prodej pozemku p.č. 2312/4- ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Velká Bystřice panu Zdeňku Vodičkovi 

za cenu 130 Kč/m2  
8. prodej pozemku p.č. 1846-ostatní plocha o výměře 20 m2v k.ú. Velká Bystřice panu Jiřímu Čepelákovi za 

cenu 100 Kč/m2. 
9. koupi pozemku p.č. 2305/38- ostatní plocha o výměře 147 m2 v k.ú. Velká Bystřice od Metropolitní kapituly 

u sv. Václava v Olomouci za cenu 100 Kč/m2 
10. koupi pozemku p.č. 2305/37 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Velká Bystřice od spoluvlastníků 

Františka Zedníka, Petra Zedníka, Josefa Zedníka a Marie Soškové za cenu 100 Kč/m2 
11. koupi pozemku p.č. 2305/35-ostatní plocha o výměře 68 m2 v k.ú. Velká Bystřice od paní Žofie Holazové 

za cenu 100 Kč/m2. 
12. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 2305/36-ostatní plocha o výměře 85 m2 v k.ú. Velká 

Bystřice za cenu 100 Kč/m2 od pana Karla Králíčka. . 
13. koupi pozemku p.č. 2305/34-ostatní plocha o výměře 78 m2v  k.ú. Velká Bystřice od Jiřího Čepeláka 
14. změnu rozpočtového opatření dle předloženého návrhu 
Příjmy 

UZ § Položka Částka 

    

2219 

6409 

6409 

  

2219 

6409 

6409 

  

  

  

  

2219 

6399 

Původní schválené RO ze dne 26.9.2005 
6121 budovy,haly,stavby (převod z výdajové položky) 

6121 rezerva (převod z výdajové položky) 

3111 prodej pozemků 

Zrušení (storno) RO ze dne 26.9.2005 

6121 budovy,haly,stavby (převod z výdajové položky) 

6121 rezerva (převod z výdajové položky) 

3111 prodej pozemků 

Oprava RO 

1112 navýšení daň.příjmů (daň z příjmu OSVČ) 

1121 navýšení daň.příjmů (daň z příjmu PO) 

1211 navýšení daň.příjmů (DPH) 

6121 převod z výdajové pol. (rezerva ul.Pivovarská) 

5362 převod z výdajové pol. (platby poplatků) 

  

1.944.983,- Kč 

1.137.217,- Kč 

   493.000,- Kč 

  

-1.944.983,- Kč 

-1.137.217,- Kč 

   -493.000,- Kč 

  

   340.000,- Kč 

   375.200,- Kč 

   360.000,- Kč 

1.500.000,- Kč 

1.000.000,- Kč 

  Celkem 
  3,575.200 Kč 

        

  

  
Výdaje 

UZ § Položka Částka 

  3633 6121 budovy,haly,stavby 3,575.200 Kč 

  Celkem 
  3,575.200 Kč 

15. opravu rozpočtového opatření ve výši 595.000 Kč na zápůjčku pro KS na financování projektu Bezdrátový 
internet v části mikroregionu Bystřička 

16. Darovací smlouvu mezi městem Velká Bystřice jako obdarovaným a manželi Jindřiškou Hořínkovou a 
Mojmírem Hořínkem jako dárci na pozemky p.č. 2188/4-orná půda o výměře 471 m2 a p.č. 106/1-ostatní 
plocha o výměře 210 m2v k.ú. Velká Bystřice. Daň z převodu nemovitostí, znalecký posudek a další výdaje 
spojené s převodem nemovitostí uhradí město Velká Bystřice. 



17. Darovací smlouvu mezi městem Velká Bystřice jako obdarovaným a společností INVESPOL s r.o. Tovární 
40, Olomouc, jako dárcem na pozemek p.č. 2180/2-ostatní plocha o výměře 159 m2 v k.ú. Velká Bystřice. 
Daň z převodu nemovitostí, znalecký posudek a další výdaje spojené s převodem nemovitostí uhradí firma 
Invespol s r.o. Olomouc. 

  

  

II.                Zastupitelstvo města neschvaluje: 

  

1.      změnu ÚPn SÚ Velká Bystřice týkající se změny     z plochy Rekreace  individuální na plochu Obytné 

území. 
2.      změnu ÚPn SÚ Velká Bystřice týkající se zrušení průmyslové zóny 

  

III.             Zastupitelstvo města revokuje : 

  

1. revokuje usnesení z 15. veřejného ZM bod 11 a), kde bylo schváleno poskytnutí dotace pro KS ve výši 
595.000 Kč na financování projektu bezdrátový internet v části mikroregionu Bystřička. 

  

  

  
IV.              Zastupitelstvo města bere na vědomí : 

  

1. Kontrolu usnesení z poslední 17. jednání ZM 
2. zprávu o činnosti rady a městského úřadu od posledního jednání ZM 

  

  

  

  

  

  
Ing. Marek PAZDERA                                                       Mgr. Zdeněk LAKOMÝ 

               starosta města                                                                      místostarosta města 


